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FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som 

er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om 

markedsudviklingen i mælke- og mejerisektoren og anvendelsen af bestemmelserne i 

"mælkepakken" (COM(2014)0354) (i det følgende benævnt "rapporten"),  

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. 

december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af 

Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 

1234/20071, særlig forordningens artikel 225, litra b), 

– der henviser til Kommissionens rapport fra december 2014 "Udsigterne for EU's 

landbrugsmarkeder og indtægter i perioden 2014-2024",  

1. påpeger, at Kommissionens rapport blev offentliggjort inden indførelsen af den russiske 

embargo, og at den følgelig ikke afspejler den virkelige situation inden for mejerisektoren; 

2. understreger, at prisvolatiliteten er mælkeproducenternes største udfordring;  

3. bemærker i denne forbindelse, at den seneste russiske embargo på landbrugsprodukter på 

dramatisk vis har gjort det klart, at de lovgivningsmæssige rammer for behandling af 

tilfælde med ekstrem markedsvolatilitet bør styrkes; 

4. bemærker, at prisudviklingen ikke synes at være homogen på tværs af medlemsstaterne, 

og at den reelle udvikling i mælkepriserne og årsagerne hertil burde være belyst stærkere i 

rapporten; 

5. anbefaler, at man med henblik på at forhindre yderligere ustabilitet på markedet, 

opretholder tidligere beslutninger om mælkekvoter og undlader at justere 

mælkekvoteordningen i ordningens sidste år;  

6. erindrer om, at det i forordning (EU) nr. 1308/2013 hedder, at "for at sikre en bæredygtig 

produktionsudvikling og derved sikre mælkeproducenterne en rimelig levestandard bør 

mælkeproducenternes forhandlingsposition over for forarbejdningsvirksomhederne 

styrkes, hvilket burde medføre en mere retfærdig fordeling af værditilvæksten i hele 

forsyningskæden";  

7. beklager, at det ikke fremgår klart af rapporten, om Kommissionen er tilfreds med 

gennemførelsen af det nye lovgivningsværktøj, og at Kommissionen ikke sætter tal på, 

hvor mange nye producentorganisationer, deltagende medlemsstater eller kollektive 

forhandlinger, der forventes; bemærker, at det heller ikke klart fremgår, hvilken virkning 

de nye værktøjer vil få på mælkepriserne; henstiller i denne forbindelse, at der laves en 

præcis fortegnelse over indvirkningerne på mælkepriserne og en præcis registrering af de 
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deltagende producentorganisationer; 

8. anmoder Kommissionen om inden udgangen af 2015 at udarbejde en evaluering for hver 

enkelt medlemsstat med henblik på at måle de kollektive aftalers indvirkning på 

produktionen og priserne på nationalt plan; 

9. anbefaler, at Kommissionen vedtager klare mål for så vidt angår producentorganisationer, 

kontrakter og kollektive forhandlinger;  

10. understreger, at en tilpasning af mælkepakke-værktøjet ikke er mulig uden en klar status 

over producent- og brancheorganisationers rolle og det nye lovgivningsværktøjs 

indvirkning på mælkepriserne; 

11. ser positivt på oprettelsen af et observatorium for markedet for mælk, men understreger, at 

det bør omfatte et klart værktøj til information om priser og mængder, der er nyttigt for 

landmændene; mener, at observatoriet bør hjælpe Kommissionen med at analysere 

markedet for mælk i denne nye sammenhæng, redegøre mere præcist for data og 

markedstendenser og advare i tilfælde af fare for uligevægt på markedet, medens det 

derefter påhviler Kommissionen at træffe de nødvendige beslutninger; 

12. understreger, at man kan opnå en bedre udnyttelse af observatoriet ved at definere 

kriseniveauer med udgangspunkt i indikatorer, der er gældende for hele EU, hvilket vil 

gøre det muligt at gennemføre ordninger for forebyggelse og tidlig varsling; 

13. bemærker, at Kommissionen anfører, at mælkepakken ifølge medlemsstaterne ikke havde 

haft nogen nævneværdig virkning på mælkesektoren i de ugunstigt stillede regioner, 

navnlig fordi bestemmelserne først var gennemført for nylig […] og situationerne og 

udviklingen […] er meget uensartede og ville kræve en målrettet tilgang; 

14. henstiller, at støtten, der er koblet til mælkeproduktion, og en støtte, der er relateret til 

mælkeproduktionen i ugunstigt stillede regioner, udvikles og opretholdes inden for 

rammerne af en langsigtet strategisk tilgang; 

15. henstiller, at de lovgivningsmæssige rammer for ugunstigt stillede områder styrkes;  

16. understreger, at markedssituationens udvikling og instrumenternes effektivitet bør 

evalueres, når mælkekvoteordningen er ophørt; mener, at der bør foreligge en opfølgende 

rapport senest to år efter udløbet af kvoteordningen, i 2017.  
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RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET 

Dato for vedtagelse 24.2.2015    
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